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 مجيع خدمات الدائرة تقدم عرب القنوات االلكرتونية 

  :اهلدف من هذا الدليل
 

يهدف هذا الدليل اىل تعريف املكلفني باخلدمات  
التي تقدمها الدائرة  ةاإللكرتوني  
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 رؤيتنا : 
 

نظام ضريبي أمثل حيقق العدالة االجتماعية ويعزز منو االقتصاد 
 . الوطني

 

 رسالتنا :
إدارة ضريبية شفافة توفر اإليرادات الضريبية للخزينة من خالل 

خدمات ضريبية إلكرتونية وتعزيز ثقة املكلفني وااللتزام الطوعي 

وعدالة واالمتثال الضريبي وتطبيق التشريعات بنزاهة وإنصاف  

 .   باالعتماد على موارد بشرية كفؤة وتقنيات وبرامج حديثة
 

 قيمنا : 
 العدالة واملساواة  ▪
 الكفاءة والعناية املهنية ▪
 استقاللية املدقق  ▪
 احملافظة على السرية  ▪
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 املحتويات 

 الدخول اىل النظام خدمة :  6
 

1.  

  .2 اعادة اصدار كلمة الرسخدمة :  6
ي / خدمة :  7

ون  ي الول مرةالتسجيل االلكتر يب 
  .3   الحصول عىل الرقم الض 

ي  ي   حاصلللفتح مصدر دخل ومجموعة دخل / خدمة :  8 يب 
  .4 عىل رقم ض 

ي خدمة :  9 يب 
 اصدار شهادة بالرقم الض 

 

5.  

 اصدار رمز مستخدم وكلمة الرس الول مرة  خدمة :  10
 

6.  
يبة المبيعاتخدمة :  11 ي ض 

  .7   التسجيل واعادة التسجيل  ف 

يبة المبيعات بأثر رجعي خدمة :  12 ي ض 
  .8 التسجيل واعادة التسجيل  ف 

 اصدار شهادة براءة ذمة  خدمة :  13
 

9.  
  .10 التحقق من شهادة براءة الذمةخدمة :  14

يبة الدخلخدمة :  15  تقديم اقرارات ض 
 

11.  

يبة المبيعاتخدمة :  16   .12   تقديم اقرارات ض 
 تحميل المرفقات بعد االرسال خدمة :  17

 

13.  

انيات ال اخدمة :  18  ستعالم عن المت  
 

14.  
 تقديم قسائم المعلومات خدمة :  19

 

15.  

  .16 تقديم اقتطاعات موظفي   ومستخدمي   سنوي خدمة :  20

  .17 تقديم اقتطاعات موظفي   ومستخدمي    شهري خدمة :  21

  .18 تقديم اقتطاعات اخرىخدمة :  22
 االستعالم عن االقتطاعات الموردة للدائرة من الرواتب واألجورخدمة :  23

 

19.  

 للدائرة من بدل الخدمةاالستعالم عن االقتطاعات الموردة خدمة :  24
 

20.  
 طلب االستقادة من حوافز صادرات االنشطة الصناعية خدمة :  25

 

21.  

  .22   التعديل واالستعالم عن البيانات الشخصية والماليةخدمة :  26
ائب اجماىلي دخل خدمة :  27   .23 عرض بيان ض 

ائب تفصيىلي دخلخدمة :  28   .24 عرض بيان ض 

ائب اجماىلي مبيعاتخدمة :  29   .25  عرض بيان ض 

  .26 2عرض بيان اقتطاعات رواتب  أر/ خدمة :  31

ائب اقتطاعات رواتب )المادة خدمة :  32   .27 (18عرض بيان ض 
  .28   عرض بيان رصيد المساهمة الوطنيةخدمة :  33

ي خدمة :  34
  .29 عرض ايصاالنر

  .30 طلب تعديل وصوالتخدمة :  35

ي خدمة :  36
ون    .31  اصدار امر دفع الكتر

يبة الدخلخدمة :  37   .32 عرض أقساط ض 
يبة المبيعاتخدمة :  38   .33  عرض أقساط ض 

اض عىل تدقيق وتقدير الدخلخدمة :  39   .34  اعتر
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اض عىل تدقيق وتقدير المبيعات خدمة :  39   .35 اعتر
يبة  الدخلخدمة :  40   .36   طلب تعديل اقرارض 

يبة المبيعاتخدمة :  41   .37 طلب تعديل اقرار ض 
يبة )دخل / مبيعات(خدمة :  42  طلب تقسيط ض 

 

38.  

يبةخدمة :  43  طلب رد الض 
 

39.  

ي لمرة واحدةخدمة :  44 يب 
  .40  طلب تفعيل الرقم الض 

ادخدمة :  45   .41 طلب رفع سقف االستت 

  .42 طلب رفع الحجز خدمة :  46
  .43 طلب انضمام عضوية للقائمة الذهبية خدمة :  47

  .44 طلب تسوية ومصالحهخدمة :  48
  .45 تقديم بيان باسماء وعناوين  عمالء المحاسبيي   القانونيي   خدمة :  49

يبة دخل خدمة :  50 اد عند  %2طلب تأجيل  دفع ض    .46   االستت 

يبة الدخلخدمة :  51 اض عىل غرامة تأخت  تقديم اقرار ض    .47    طلب اعتر
  .48 طلب تعديل االقتطاعات خدمة :  52

  .49 المكلف طلب تعديل بيانات خدمة :  53
  .50 طلب تعديل قسائم المعلومات خدمة :  54

  .51 االسعار التحويليةخدمة :  55

  .52 ارفاق الملف المحىلي والرئيسي لألسعار التحويليةخدمة :  56
  .53 طلب استشارة واعالمخدمة :  57

  .54 لطلبات الداخلية المرسلةامتابعة خدمة :  58
  .55 االفصاح للمناطق التنمويةالتعهد و خدمة :  59
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 اعادة اصدار كلمة السر الدخول الى النظام االلكتروني و  

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 

، فتظهر مجموعة   )هل نسيت كلمة السر؟(في حال نسيان كلمة السر يجب النقر على  زر 

 من الشاشات إلعادة تعيين الرقم السري 

6 

بالنقر على  الزر املوجود اسفل  الشاشة     Englishيمكن تحويل لغة النظام عربي / 

 الرئيسية. 

 

 

 
 

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 الحصول على الرقم الضريبي ألول مرة اسم الخدمة : التسجيل اإللكتروني 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى موقع الدائرة االلكتروني ثم النقر على  ايقونة التسجيل االلكتروني :  

ISTDRegistration/RegForm.aspx-https://es.istd.gov.jo/E 

2 
بعد النقر على  الرابط اعاله تظهر شاشة يجب تعبة الحقول  حسب فئة املكلف والنقر على  زر   

 االستعالم  .

3 

تظهر شاشة اخرى  يجب ادخال رمز التحقق الذي ارسل الى رقم الهاتف الذي تم إدخاله من قبل  

 املكلف والنقر على  زر متابعة التسجيل .

 دخل ومجموعة دخل في الخانات املحددة( )ويجب ادخال بيانات مصادر 

  تظهر شاشة اخرى يجب تعبئة الحقول والنقر على  زر استمرار. 4

5 

 تظهر شاشة اخرى تظهر الرقم الضريبي الذي تم صرفة .

النقر على الزر املناسب حيث يظهر زر )االستعالم( زر )مسح زر)شهادة بالرقم الضريبي(  

 زر)الحصول على الرقم السري للدخول الى خدمات الدائرة االلكترونية(  

 

  

https://es.istd.gov.jo/E-ISTDRegistration/RegForm.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 حاصل على رقم ضريبي /  فتح مصدر دخل ومجموعه دخل اسم الخدمة : 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى موقع الدائرة االلكتروني ثم النقر على  ايقونة التسجيل االلكتروني :  

ISTDRegistration/RegForm.aspx-https://es.istd.gov.jo/E 

2 
لحقول  حسب فئة املكلف )الرقم الوطني ،رقم  بعد النقر على  الرابط اعاله تظهر شاشة يجب تعبة ا 

 الهوية،رقم الهاتف(والنقر على  زر االستعالم  .

3 

ادخال رمز التحقق الذي ارسل الى رقم الهاتف.تظهر شاشة اخرى تفيد بأنه يوحد للمكلف رقم  

مصادر دخل ومجموعة دخل  ضريبي وتسمح الشاشة للمكلف غير مدخل بيانات   

  بادخالها .

 ظهر شاشة اخرى يجب تعبئة الحقول والنقر على  زر استمرار. ت 4

5 

 تظهر شاشة اخرى تظهر الرقم الضريبي.وتظهر مجموعة من االزرار التالية:

النقر على الزر املناسب حيث يظهر زر )االستعالم( زر )مسح زر)شهادة بالرقم الضريبي(  

 زر)الحصول على الرقم السري للدخول الى خدمات الدائرة االلكترونية(  

 

 

  

https://es.istd.gov.jo/E-ISTDRegistration/RegForm.aspx
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 اسم الخدمة :  اصدار شهادة بالرقم الضريبي 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 

االلكتروني ثم النقر على  رابط البوابة االلكترونية و النقر على  ايقونة  الدخول الى موقع الدائرة 

 اصدار شهادة بالرقم الضريبي 

https://www.istd.gov.jo/Default/Ar 

2 
بعد النقر على  الرابط اعاله تظهر شاشة يجب تعبئة حقل الرقم الضريبي وحقل الرقم الوطني   

 والنقر على  زر استرجاع . 

3 
تظهر شهادة بالرقم الضريبي يجب النقر على  زر طباعة لطباعة الشهادة /أو  النقر على  زر إغالق  

 للخروج من الشاشة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istd.gov.jo/Default/Ar
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 الخدمة :  اصدار رمز مستخدم وكلمة السر ألول مرة اسم  

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية .  2

 تظهر شاشة يجب النقر على  زر مستخدم جديد .  3

 تظهر شاشة اخرى يجب ادخال الرقم الضريبي والنقر على  زر التالي. 4

 اخرى يجب تعبئة الحقول والنقر على  زر الحصول على الرمز. تظهر شاشة  5

 تظهر شاشة اخرى يجب ادخال الرمز بالحقل املخصص والنقر على  زر التالي. 6

 تظهر شاشة اخرى إلنشاء رقم سري والنقر على  زر انشاء.  7

 تصلك رسالة على رقم هاتفك تفيد بإنشاء حساب الكتروني . 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة :   التسجيل و اعادة التسجيل في ضريبة املبيعات 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار الخدمات الداخلية   5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على  زر التالي  طلب تسجيل مبيعاتتظهر شاشة واختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

تظهر شاشة اخرى يجب تعبئة جميع الحقول املطلوبة واالطالع على تعليمات انشاء  

 الوثائق املطلوبة .الطلب  وارفاق 

 مالحظة :

 من القائمة املنسدلة لنوع الطلب .  تسجيلللتسجيل في ضريبة املبيعات يتم  اختيار  -

من القائمة املنسدلة لنوع  إعادة تسجيلإلعادة التسجيل في ضريبة املبيعات يتم  اختيار  -

 الطلب .

  ارسال الطلب النقر على  زر  9

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 التسجيل و اعادة التسجيل في ضريبة املبيعات بأثر رجعي اسم الخدمة :   

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار الخدمات الداخلية   5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على  زر التالي  طلب تسجيل مبيعاتتظهر شاشة واختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

تظهر شاشة اخرى يجب تعبئة جميع الحقول املطلوبة واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  وارفاق  

  الوثائق املطلوبة .

 مالحظة :

من القائمة املنسدلة لنوع  تسجيلللتسجيل في ضريبة املبيعات  بأثر رجعي يتم  اختيار  -

 الطلب .

من القائمة   إعادة تسجيلإلعادة التسجيل في ضريبة املبيعات بأثر رجعي يتم  اختيار  -

 املنسدلة لنوع الطلب . 

  ارسال الطلب النقر على  زر  9

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة :   اصدار شهادة براءة الذمة 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  براءة الذمة   5

 اختيار اصدار شهادة براءة ذمة من القائمة املنسدلة لبراءة الذمة  6

 النقر على  زر اصدار شهادة براءة ذمة ادخل الرمز الظاهر و  7

 اختيار سبب البراءة من القائمة املنسدلة  8

 النقر على  زر طباعة لطباعة شهادة براءة الذمة   9

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 اسم الخدمة :   التحقق من  صحة شهادة براءة الذمة

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 

 خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  براءة الذمة   5

 اختيار التحقق من شهادة براءة ذمة من القائمة املنسدلة لبراءة الذمة  6

 تعبئة حقول رقم التسلسل االلكتروني ،سبب التحقق ،ادخال الرمز الظاهر   7

 النقر على  زر تحقق فتظهر البيانات الصحيحة الخاصة بشهادة البراءة .  8

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 تقديم اقرار ضريبة الدخل اسم الخدمة :   

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  االقرارات الضريبة   5

 اختيار اقرارات ضريبة الدخل من القائمة املنسدلة لإلقرارات الضريبية   6

 اختيار السنة و تعبئة حقول اإلقرارات الضريبية  7

 ارفاق الوثائق املطلوبة   8

 النقر على  زر ارسال   9

   

 فيديو توضيحي

الدخل للموظفينتقديم اقرار ضريبة   

 فيديو توضيحي

لألفراد تقديم اقرار ضريبة الدخل   

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة :   تقديم اقرار ضريبة املبيعات 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  االقرارات الضريبة   5

 اختيار اقرارات ضريبة املبيعات من القائمة املنسدلة لإلقرارات الضريبية   6

7 

 اختيار السنة و تعبئة حقول اإلقرارات الضريبية 

 

 ارفاق الوثائق املطلوبة   8

 النقر على  زر ارسال   9

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 تحميل املرفقات بعد االرسال   اسم الخدمة : 

 االقرارات غير مرحلة من الحكومة االلكترونيةتظهر هذه الخدمة عندما تكون 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من الشريط العلوي    طلباتياختيار  5

6 
تظهر شاشة توضح جميع االقرارت التي قدمت من قبل املكلف وتظهر مجموعة من املعلومات خاصة  

 بتلك االقرارات  

7 

)ارسالة حالة او   الحالةلتحميل املرفقات وتكون خانة  مرفقات الضغط على زر 

   (اعادة ارسال حالة

 مالحظة: 

 الحكومة االلكترونيةتظهر هذه الخدمة عندما تكون االقرارات غير مرحلة من  

 ارفاق الوثائق املطلوبة   8

 النقر على  زر ارسال   9

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 االستعالم عن امليزانيات اسم الخدمة :  

 هذه الخدمة تظهر عند املحاسبيين القانونيين 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  االقرارات الضريبة من الشريط العلوي   5

6 

هذه الخدمة تظهر عند  اختيار االستعالم عن امليزانيات من القائمة املنسدلة لإلقرارات الضريبية  

 .املحاسبيين القانونيين

 

7 
اختيار السنة وتظهر للمحاسب القانوني جميع امليزايات التي قدمت للدائرة وتحمل اسم وختم  

 املحاسب القانوني. 

 النقر على  زر طباعة   8

  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : تقديم قسائم املعلومات 

 الحصول على الخدمة خطوات 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  قسائم املعلومات من شريط التصفح العلوي .   5

 اختيار قسائم املعلومات من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات   6

7 

 االستعالم عن قسائم املعلومات : 

اختيار االستعالم عن قسائم املعلومات من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات ، تظهر شاشة يجب  

املالية املراد االستعالم عنها والنقر على زر استعالم وعند ظهور املعلومات النقر على زر  ادخال السنة 

 طباعة . 

8 

 االدخال املباشر لقسائم املعلومات : 

اختيار االدخال املباشر لقسائم املعلومات من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات ، تظهر شاشة  

مباشر لقسائم املعلومات والنقر على زر اضافة ،تظهر شاشة   يجب ادخال السنة املالية املراد ادخال

الدخال قسائم املعلومات وبعد االنتهاء من ادخال قسائم املعلومات ادخال رمز التحقق في املكان  

 املخصص والنقر على زر ارسال ال نهاء ادخال قسائم املعلومات . 

9 

 تحميل ملف قسائم املعلومات )إكسل(: 

تحميل ملف قسائم املعلومات )إكسل( لقسائم املعلومات من القائمة املنسدلة لقسائم  اختيار 

املعلومات ، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية املراد تحميل ملف قسائم املعلومات )إكسل(  

والنقر على زر جديد ،تظهر شاشة تسمح بتحميل ملف قسائم املعلومات )إكسل( وبعد االنتهاء من  

لف قسائم املعلومات )إكسل( ادخال رمز التحقق في املكان املخصص والنقر على زر ارسال  تحميل م

 ال نهاء تحميل ملف  قسائم املعلومات )إكسل ( . 

 بالضغط على أيقونة (Template) لتحميل املعلومات بشكل صحيح، الرجاء تنزيل النموذج املطلوب

Excel وتحميلها على النظام، ومن ثم تعبئة البيانات.  
 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : تقديم اقتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي 

 خطوات الحصول على الخدمة 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية  2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي(  3

 ادخال كلمة السر  4

 اختيار  قسائم املعلومات من شريط التصفح العلوي .   5

 اختيار اقتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات  6

7 

 االستعالم عن اقتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي  : 

اقتطاعات موظفين  اختيار االستعالم عن اقتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي من القائمة املنسدلة 

ومستخدمين سنوي  ، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية املراد االستعالم عنها والنقر على زر استعالم  

 وعند ظهور بيانات االقتطاعات النقر على زر طباعة . 

8 

 االدخال املباشر القتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي  :

مستخدمين سنوي من القائمة املنسدلة اقتطاعات موظفين  اختيار االدخال املباشر القتطاعات موظفين و 

ومستخدمين سنوي ، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية املراد ادخال مباشر لالقتطاعات  والنقر على زر  

اضافة ،تظهر شاشة الدخال االقتطاعات  وبعد االنتهاء من ادخال االقتطاعات ادخال رمز التحقق في املكان 

 على زر ارسال ال نهاء عملية ادخال االقتطاعات. املخصص والنقر

9 

 تحميل القتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي )إكسل( :

اختيار االقتطاعات موظفين ومستخدمين سنوي )إكسل( من القائمة املنسدلة اقتطاعات موظفين  

االقتطاعات  )إكسل( والنقر ومستخدمين سنوي ، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية املراد تحميل ملف 

على زر جديد ،تظهر شاشة تسمح بتحميل ملف  االقتطاعات )إكسل( وبعد االنتهاء من تحميل ملف  

االقتطاعات )إكسل( ادخال رمز التحقق في املكان املخصص والنقر على زر ارسال ال نهاء تحميل ملف  

 االقتطاعات )إكسل ( . 

،  Excel بالضغط على أيقونة (Template) اء تنزيل النموذج املطلوبلتحميل املعلومات بشكل صحيح، الرج

  .ومن ثم تعبئة البيانات وتحميلها على النظام
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 اسم الخدمة : تقديم اقتطاعات موظفين ومستخدمين شهري 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية  2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي(  3

 ادخال كلمة السر  4

 اختيار  قسائم املعلومات من شريط التصفح العلوي .   5

 اختيار اقتطاعات موظفين ومستخدمين شهري من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات  6

7 

 االستعالم عن اقتطاعات موظفين ومستخدمين شهري  : 

اقتطاعات موظفين  اختيار االستعالم عن اقتطاعات موظفين ومستخدمين شهري من القائمة املنسدلة 

ومستخدمين شهري، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية / الشهر املراد االستعالم عنها والنقر على زر 

 استعالم وعند ظهور بيانات االقتطاعات النقر على زر طباعة .

8 

 االدخال املباشر القتطاعات موظفين ومستخدمين شهري  :

ظفين ومستخدمين شهري من القائمة املنسدلة اقتطاعات موظفين  اختيار االدخال املباشر القتطاعات مو 

ومستخدمين شهري ، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية/ الشهر املراد ادخال مباشر لالقتطاعات والنقر  

على زر اضافة ،تظهر شاشة الدخال االقتطاعات  وبعد االنتهاء من ادخال االقتطاعات ادخال رمز التحقق في  

 ملخصص والنقر على زر ارسال النهاء عملية ادخال االقتطاعات. املكان ا

9 

 تحميل القتطاعات موظفين ومستخدمين شهري )إكسل( : 

اختيار االقتطاعات موظفين ومستخدمين شهري )إكسل( من القائمة املنسدلة اقتطاعات موظفين ومستخدمين  

املراد تحميل ملف االقتطاعات  )إكسل( والنقر على زر جديد  شهري، تظهر شاشة يجب ادخال السنة املالية / الشهر  

،تظهر شاشة تسمح بتحميل ملف  االقتطاعات )إكسل( وبعد االنتهاء من تحميل ملف االقتطاعات )إكسل( ادخال  

 رمز التحقق في املكان املخصص والنقر على زر ارسال ال نهاء تحميل ملف االقتطاعات )إكسل ( .

، ومن ثم  Excel بالضغط على أيقونة (Template) بشكل صحيح، الرجاء تنزيل النموذج املطلوب لتحميل املعلومات

  .تعبئة البيانات وتحميلها على النظام
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 اسم الخدمة : تقديم االقتطاعات االخرى 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  قسائم املعلومات من شريط التصفح العلوي .   5

 اختيار االقتطاعات االخرى من القائمة املنسدلة لقسائم املعلومات  6

7 

 االستعالم عن االقتطاعات االخرى  : 

رقم  اختيار االستعالم عن االقتطاعات االخرى من القائمة املنسدلة االقتطاعات االخرى، تظهر شاشة يجب ادخال  

والسنة املالية املراد االستعالم عنها والنقر على زر استعالم وعند ظهور بيانات االقتطاعات النقر   الوصل أو أمر القبض

 على زر طباعة . 

  يوجد رابط بحث يستخدم الختيار نوع االقتطاع .

8 

 االدخال املباشر لالقتطاعات االخرى  : 

لالقتطاعات االخرى من القائمة املنسدلة االقتطاعات االخرى، تظهر شاشة يجب ادخال رقم  اختيار االدخال املباشر 

والسنة املالية املراد ادخال مباشر لالقتطاعات  والنقر على زر اضافة ،تظهر شاشة الدخال   الوصل أو أمر القبض

املخصص والنقر على زر ارسال الكل  االقتطاعات وبعد االنتهاء من ادخال االقتطاعات ادخال رمز التحقق في املكان 

  النهاء عملية ادخال االقتطاعات.

 يوجد رابط بحث يستخدم الختيار نوع االقتطاع . 

9 

 تحميل االقتطاعات االخرى )إكسل( : 

اختيار االقتطاعات االخرى )إكسل( من القائمة املنسدلة االقتطاعات االخرى، تظهر شاشة يجب ادخال رقم الوصل أو  

والسنة املالية املراد  تحميل ملف االقتطاعات  )إكسل( والنقر على زر تحميل املعلومات ،تظهر شاشة   القبض أمر  

تسمح بتحميل ملف االقتطاعات )إكسل( وبعد االنتهاء من تحميل ملف االقتطاعات )إكسل( ادخال رمز التحقق في  

 اعات )إكسل ( . املكان املخصص والنقر على زر ارسال ال نهاء تحميل ملف االقتط

، ومن ثم  Excel بالضغط على أيقونة (Template) لتحميل املعلومات بشكل صحيح، الرجاء تنزيل النموذج املطلوب

 تعبئة البيانات وتحميلها على النظام.

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : االستعالم عن االقتطاعات املوردة للدائرة من الرواتب واالجور 

 الخدمةخطوات الحصول على 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار اقتطاعاتي من شريط التصفح العلوي. 5

 اختيار اقتطاعاتي املوردة للدائرة من الرواتب واالجور من القائمة املنسدلة القتطاعاتي. 6

7 
 االستعالم عنها في خانة السنة. ادخال السنة املراد 

 النقر على  زر طباعة للطباعة .    8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : االستعالم عن االقتطاعات املوردة للدائرة من بدل الخدمة    

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة   

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار اقتطاعاتي من شريط التصفح العلوي. 5

 اختيار اقتطاعاتي املوردة للدائرة من بدل الخدمة من القائمة املنسدلة القتطاعاتي. 6

7 
 ادخال السنة املراد االستعالم عنها في خانة السنة. 

 النقر على  زر طباعة للطباعة .    8
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افز صادرات االنشطة    الصناعية اسم الخدمة :  طلب االستفادة من حو

 خطوات الحصول على الخدمة

1 

الدخول الى موقع الدائرة االلكتروني ثم النقر على  رابط املنصات االلكترونية و النقر على  ايقونة  

 :2حوافز االنشطة الصناعية    2020لسنة  13منصة رقم 

https://www.istd.gov.jo/Default/Ar 

2 

 تظهر شاشة ويجب القيام بالتالي :  

 النقر على  زر تحميل النموذج )انقر هنا (. -

 تعبئة جميع الحقول االجبارية املوجودة في الشاشة .  -

 االجبارية املوجودة في الشاشة . ارفاق امللفات املطلوبة بجانب الحقول  -

 في املكان املخصص للتحقق اسفل الشاشة .)رمز التحقق ( تعبئة الرموز الظاهرة  3

 النقر على  زر تقديم   4

https://www.istd.gov.jo/Default/Ar
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      التعديل واالستعالم عن البيانات الشخصية واملالية  اسم الخدمة : 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار البيانات الشخصية من شريط التصفح العلوي.  5

6 

 األفراد: سيظهر للمكلف تبويبات حسب نوع املكلف /  

 البيانات األساسية / العنوان.  -

 املعلومات الضريبية /جهات العمل.  -

 اإلعفاءات /املستخدمين. -

 مصادر الدخل /األسماء التجارية /البيانات البنكية. 

7 

 املستخدمين:  سيظهر للمكلف تبويبات حسب نوع املكلف /

 األساسية /العنوان. البيانات  -

 املعلومات الضريبية /جهات العمل /البيانات البنكية.

8 

 مساهمة وشركة عادية:   شركةسيظهر للمكلف تبويبات حسب نوع املكلف /  

 البيانات األساسية /العنوان. -

 املعلومات الضريبية /املستخدمين. -

 مصادر الدخل /األسماء التجارية.  -

 تشجيع االستثمار. /البيانات البنكية. / الشركاء واألعضاء 

9 
يقوم النظام بعرض مجموعة من الحقول املقروءة املمثلة بخلفية رمادية وتمثل هذه الحقول بيانات  

 املكلف التي ال يسمح بتعديلها.

10 
  ، تظهر للمكلف رسالة تبين إرسال  "حفظ الكل" بعد تعبئة جميع التبويبات وقيام املكلف بالنقر على زر 

 بنجاح في حال عدم وجود أي تنبيه يعيق عملية اإلرسال.   طلب "البيانات الشخصية واملالية"

 "طلباتي".  "موافق"، يتم نقل الطلب إلى صفحة بعد النقر على 11

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : عرض بيان ضرائب اجمالي دخل    

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب   بيان ضرائب اجمالي دخلاختيار  6

7 

يقوم النظام بعرض بيان الضرائب اإلجمالي لضريبة الدخل آلخر تحديث لتاريخه. يشمل هذا البيان  

 التفاصيل التالية:

 مجموعة من الحقول املقروءة واملمثلة بخلفية رمادية   -

قائمة بجهات العمل التي مارس بها املكلف أي نشاط ترتب عليه ضريبة دخل باإلضافة إلى بيانات   -

أساسية مساندة لكل جهة عمل. وتظهر هذه القائمة للمكلفين من نوع "مستخدمين" أو "أفراد"  

 فقط.

د( باإلضافة إلى بيانات أساسية مساندة لكل شريك. ويمكن أن قائمة بالشركاء املساهمين )إن وج -

 تظهر هذه القائمة ألي نوع من املكلفين باستثناء "املستخدمين".

جدول يفصل البيانات املالية املتعلقة بضريبة الدخل لكل سنة مالية قَدم لها كشف التقدير الذاتي.   -

تاريخ استالم   الرصيد،   املدفوع،  ضريبة ،ال السنة،  البيانات التالية ،)  ويشمل هذا الجدول 

إجمالي الرديات   إجمالي املدفوع، ، إجمالي الضريبة ، الحركة تاريخ آخر حركة،    الكشف،

 املبلغ املقسط ،الرصيد املطلوب. مجموع األرصدة املعلقة،   إجمالي الرصيد،  املقبوضة،

 طباعة بيان ضرائب اجمالي دخل النقر على  زر  لطباعة  8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : عرض بيان ضرائب تفصيلي دخل    

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 
 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار 

 من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب   دخل تفصيليبيان ضرائب اختيار  6

7 
 يقوم النظام بعرض بيان الضرائب التفصيلي لضريبة الدخل آلخر تحديث لتاريخه. 

 دخل النقر على  زر طباعة  تفصيليبيان ضرائب لطباعة  8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اسم الخدمة : عرض بيان ضرائب اجمالي مبيعات    

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 
 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار 

 من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب   اجمالي مبيعات بيان ضرائب  اختيار  6

 يقوم النظام بعرض مجموعة من الحقول املقروءة واملمثلة بخلفية رمادية .  7

8 
الدخل". وبناًء عليه يسترجع  يقوم املكلف باختيار رقم مصدر دخل من القائمة املنسدلة لحقل "تسلسل مصدر 

 النظام اسم تسلسل مصدر الدخل املختار والذي يساعد املكلف على تمييز اختياره. 

 تصنيف للضريبة من القائمة املنسدلة لحقل "تصنيف الضريبة".   يقوم املكلف باختيار 9

10 

لتاريخه. يشمل هذا البيان  يقوم النظام بعرض بيان الضرائب اإلجمالي لضريبة املبيعات آلخر تحديث 

 التفاصيل التالية:

جدول يفصل البيانات املالية املتعلقة بضريبة املبيعات وتسلسل رقم الدخل وتصنيف الضريبة   -

البيانات    املختارة. يفصل هذا البيان لكل سنة مالية قدم لها إقرار مبيعات. ويشمل هذا الجدول 

 التالية: 

 دائن / مدين/  رابط السنة  -

 آخر فترة / رمز الفترة/ رصيد -

 / تاريخ آخر حركة -

 إجمالي رصيد / إجمالي دائن / إجمالي مدين/ الحركة -

 السنوي/ مبيعات  النقر على "رابط السنة" لعرض البيان 11

12 
يقوم النظام بعرض بيان الضرائب السنوي لضريبة املبيعات للسنة املختارة آلخر تحديث لتاريخه. يشمل  

 البيان التفاصيل التالية:هذا 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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جدول يفصل البيانات املالية املتعلقة بضريبة املبيعات وتسلسل رقم الدخل وتصنيف الضريبة   -

لكل فترة قدم لها إقرار مبيعات. ويشمل هذا    املختارة التابع للسنة املختارة. يفصل هذا البيان

 البيانات التالية:   الجدول 

 دائن /مدين /رابط الفترة -

 الحركة /تاريخ آخر حركة/الرصيد -

 إجمالي رصيد/إجمالي دائن/إجمالي مدين -

 العودة إلى البيان اإلجمالي/ املبيعات  السنوي/ مبيعات النقر على رابط الفترة الستعراض البيان 13

14 

البيان بعرض  النظام  تحديث   التفصيلي يقوم  آلخر  املختارتين  والفترة  للسنة  املبيعات  لتاريخه.  لضريبة 

يشمل هذا البيان جدول يفصل البيانات املالية املتعلقة بضريبة املبيعات وتسلسل رقم الدخل وتصنيف  

هذا   ويشمل  املالية.  الحركات  البيان  هذا  يفصل  املختارتين.  والفترة  للسنة  التابع  املختارة  الضريبة 

  البيانات التالية:  الجدول 

 مدين/ دائن /   املبلغ/ الحركة املالية -

 الترحيل/ الحركة/تاريخ الحركة -

 لطباعة بيان ضرائب اجمالي مبيعات النقر على  زر طباعة    15
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 (   2اسم الخدمة : عرض بيان اقتطاعات الرواتب )أر/ 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 
 من شريط التصفح العلوي . الضرائب بيان اختيار 

 ( من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب  2اختيار بيان اقتطاعات الرواتب )أر/  6

7 

)أر/ الرواتب  اقتطاعات  بيان  بعرض  النظام  التفاصيل  2يقوم  البيان  يشمل هذا  تاريخه.  تحديث  ألخر   )

 التالية: 

 الى شهر / من شهر/ السنة  -

 املدفوعة الرواتب  -

 الدخول املقتطعة  -

 الخدمات املقتطعة -

 غرامة تأخير  -

 مصدقة الرواتب  -

 تاريخ اخر حركة / نوع اخر حركة/ رمز اخر حركة  -

 (    2بيان اقتطاعات الرواتب )أر/ لطباعة    النقر على  زر طباعة 8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 ( 18عرض بيان ضرائب اقتطاعات )املادة   اسم الخدمة : 

 الخدمةخطوات الحصول على 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 
 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار 

 ( من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب  18اختيار بيان ضرائب اقتطاعات )املادة  6

7 

( ألخر تحديث تاريخه. يشمل هذا البيان التفاصيل  18يقوم النظام بعرض بيان ضرائب اقتطاعات )املادة  

 التالية: 

 السنة  -

 الضريبة  -

 املدفوع -

 الرصيد -

 ( 18ضرائب اقتطاعات )املادة  بيانلطباعة    طباعة النقر على  زر  8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 عرض بيان رصيد املساهمة الوطنية       اسم الخدمة : 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 

 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار 

 

 اختيار بيان رصيد املساهمة الوطنية من القائمة املنسدلة الختيار بيان الضرائب   6

7 

يقوم النظام بعرض بيان رصيد املساهمة الوطنية ألخر تحديث تاريخه. يشمل هذا البيان التفاصيل  

 التالية: 

 السنة  -

 ضريبة املساهمة الوطنية  -

 املدفوع -

 الرصيد -

 تاريخ استالم الكشف  -

 تاريخ اخر حركة  -

 الحركة -

 اجمالي ضريبة املساهمة الوطنية   -

 اجمالي املدفوع -

 اجمالي الرصيد -

 طباعة  لطباعة بيان رصيد املساهمة الوطنية النقر على  زر  8

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 عرض ايصاالتي     اسم الخدمة : 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار الدفعات من شريط التصفح العلوي . 5

 اختيار ايصاالتي من القائمة املنسدلة الختيار الدفعات  6

7 
  ،من ،السنة الضريبة نوع ، الوصل رقم)  بتحديد املكلف يقوم وعليه تلقائيا، اإليصاالت  شاشة  تظهر

 ( فترة فترة،الى

8 

النظام نتائج البحث عن اإليصاالت في األسفل مع إمكانية استعراض  " يعرض  بحثالنقر على زر "

 بالنقر على السهم املوجود في أول سطر اإليصال. االيصال تفاصيل

وتظهر البيانات التالية )رقم الوصل،رقم الدفع االلكتروني)ان وجد(،تاريخ الوصل،الوقت،اجمالي قيمة  

 الوصل(. 

 يظهر اإليصال على شاشة منفصلة لإلستعراض والطباعة.النقر على زر طباعة، حيث  9

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 طلب تعديل الوصوالت      اسم الخدمة : 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية طلب خدمة داخلية   اختيار ارسال  6

 والنقر على  زر التالي. طلب تعديل الوصوالت  اختيار من القائمة املنسدلة خيار 7

8 

 الطلب وارفاق الوثائق املطلوبة .تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة واالطالع على تعليمات انشاء 

 -مالحظة : يجوز تعديل :

 تعديل بيانات الوصل  -

   تعديل صاحب الوصل -

 النقر على  زر ارسال الطلب   9

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اصدار امر دفع الكتروني        اسم الخدمة : 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي .  الدفعاتاختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار الدفعات   اصدار امر دفعاختيار  6

 امر الدفع تلقائيا، وعليه يقوم املكلف  ادخل الرمز الظاهر في الخانة املخصصة  تظهر شاشة  7

8 

يعرض النظام نتائج البحث عن اإليصاالت في األسفل مع إمكانية استعراض   "بحث"النقر على زر 

  بالنقر على السهم املوجود في أول سطر اإليصال. االيصال  تفاصيل

 وتظهر البيانات التالية : 

 )رقم الوصل،رقم الدفع االلكتروني)ان وجد(،تاريخ الوصل،الوقت،اجمالي قيمة الوصل(. 

 . استعالم لغايات الدفعالنقر على  زر  9

10 

والتي  االلكتروني"  الدفع  لغايات  الضريبية  االرصدة  عن  االستعالم   " صفحة  إلى  بتحويلك  النظام  سيقوم 

تحتوي على أرصدة ضريبة الدخل، ضريبة املبيعات، األقساط، االقتطاعات والدفعة على الحساب( / نختار  

 له  والنقر على  زر : الرصيد الذي سنصدر امر دفع 

   0.004اعداد امر القبض /  او اعداد امر القبض مع تعليق غرامات التأخير 

 يظهر في رقم الدفع االلكتروني في  الخانة املخصصة .  11

12 

 النقر على زر طباعة امر القبض ، حيث يظهر امر القبض على شاشة منفصلة لإلستعراض والطباعة. 

 القبض الظاهر يستخدم فقط لغايات الدفع االلكتروني،ولغاية الدفع خالل اليوم فقط مالحظة: إن أمر 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 عرض اقساط ضريبة الدخل  :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي .  االقساطاختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار االقساط   ضريبة الدخلعرض خطة اقساط اختيار  6

7 
يقوم النظام بعرض مجموعة من الحقول املقروءة املمثلة بخلفية رمادية يجب  إدخال السنة في حقل 

  "عرض الخطة" النقر على زر  "السنة" و 

8 

  يقوم النظام بعرض جدولة اقساط لضريبة الدخل آلخر تحديث لتاريخه.

 القسط  -

 السنة  -

 تاريخ االستحقاق  -

 ضريبة الدخل -

 ضريبة الخدمات  -

 الضريبة املضافة  -

 غرامة تأخير تسديد القسط  -

 فوائد األقساط  -

 عدد أشهر التأخير  -

 تاريخ الوصل / رقم الوصل  -

 مجموع ضريبة الدخل / مجموع ضريبة الخدمات  -

 مجموع الضريبة املضافة / مجموع غرامة تأخير تسديد القسط  -

 مجموع فوائد األقساط  -

 نقر على زر الطباعة لطباعة الخطة ال 9

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 بيعات عرض اقساط ضريبة امل  :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي . بيان الضرائب اختيار  5

 بيان الضرائب من القائمة املنسدلة الختيار   ضرائب إجمالي/ مبيعاتبيان  اختيار  6

 يقوم النظام بعرض مجموعة من الحقول املقروءة املمثلة بخلفية رمادية   7

  "استرجاع" النقر على زر  "السنة" وإدخال السنة في حقل  8

9 

لتاريخه. يشمل هذا البيان التفاصيل التالية : يقوم النظام بعرض بيان جدولة ضريبة املبيعات آلخر تحديث   

 جدول يفصل البيانات املالية املتعلقة بأقساط ضريبة املبيعات: -

 رقم تسلسل مصدر الدخل ، تاريخ التقسيط  -

 تاريخ أول تقسيط ،عدد األقساط  -

 الضريبة ، الغرامات  -

  جدول يفصل فترات املتعلقة بأقساط ضريبة املبيعات: -

 السنة ،الفترة ،الضريبة ،غرامات املثلي النوع ،  -

 0.004الضريبة املدفوعة ،غرامة  -

 باقي الضريبة ،باقي غرامة -

 جدول يفصل األقساط املتعلقة بضريبة املبيعات:  -

 تسلسل ، نوع ،السنة ،الفترة ،تاريخ االستحقاق  -

 . % ،رقم الشيك  0.09،فائدة   0.004الضريبة ،غرامات املثلي ،غرامة  -

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتراض على قرار تدقيق / تقدير )دخل/ مبيعات(    :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي. اعتراض على تدقيق / تقدير اختيار من القائمة املنسدلة خيار    7

8 

تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  وارفاق الوثائق  

 التدقيق على اعتراض نموذج تعبئة املطلوبة  مع ضرورة تحديد اسباب االعتراض و 

 والتقدير. 

   ارسال الطلبالنقر على زر  9

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

    طلب تعديل اقرار ضريبة الدخل    :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.   طلب تعديل اقرار ضريبة الدخلاختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

 املطلوبة و تعبئةواالطالع على تعليمات انشاء الطلب وارفاق الوثائق  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول 

)تعديل اقرار دخل مستخدمين ،تعديل اقرار دخل افراد،تعديل اقرار   نموذج من التالي:

 دخل شركات مساهمة( 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بيعاتطلب تعديل اقرار ضريبة امل     :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.   بيعاتطلب تعديل اقرار ضريبة املاختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

 . واالطالع على تعليمات انشاء الطلب وارفاق الوثائق املطلوبة  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب تقسيط ضريبة  )دخل / مبيعات(     :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

5 
 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار 

 

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي. طلب تقسيط دخل  او طلب تقسيط مبيعات  اختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

لتعبئة جميع الحقول املطلوبة واالطالع على تعليمات انشاء الطلب وارفاق نموذج طلب  تظهر شاشة  

 التقسيط و الوثائق املطلوبة .

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 رد الضريبةطلب      :اسم الخدمة 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على  زر التالي. طلب رد   اختيار من القائمة املنسدلة خيار 7

8 

 تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة واالطالع على تعليمات انشاء الطلب وارفاق الوثائق املطلوبة 

طلب رد ضريبة  ، طلب رد ضريبة الدخل / املساهمة الوطنية)  نموذج من التالي: تعبئة

التي مض ى  ، طلب رد ضريبة املبيعات للمسجلين   املبيعات لغير املسجلين عن السلع والخدمات املصدرة

 ( .اشهر  6عليها اكثر من 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب تفعيل الرقم الضريبي ملرة واحدة     :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على  زر التالي.طلب تفعيل رقم ضريبي اختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب 

لتحديد  واحدة   طلب تفعيل الرقم الضريبي ملرة نموذج   تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و

 سبب التفعيل للرقم الضريبي. 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع سق االستيراد طلب      :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 الضريبي(ادخال اسم املستخدم )الرقم  3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.    سقف االستيراد اختيار من القائمة املنسدلة خيار 7

8 

لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  

  نموذج تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و عدم ممانعة بطاقة مستورد .

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفع الحجزطلب     :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 الضريبي(ادخال اسم املستخدم )الرقم  3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي. رفع الحجز  اختيار من القائمة املنسدلة خيار 7

8 

الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع 

 .لفك الحجز وارفاق الوثائق املطلوبة و اختيار الجهة /الهيئة املطلوب مخاطبتها

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب انضمام عضوية للقائمة الذهبية     :اسم الخدمة 
 
 على الخدمةخطوات الحصول 

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.  القائمة الذهبيةاختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  

طلب انضمام عضوية للقائمة الذهبية لدائرة   نموذج   تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و

 ضريبة الدخل واملبيعات 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     

SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 لتسوية واملصالحةطلب ا     :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي. طلب تسوية ومصالحة  اختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة 

 تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و طلب تسوية ومصالحة . نموذج 

 

9 

   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx


 

 

ISTD Income &     
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 تقديم بيان باسماء وعناوين عمالء املحاسب القانوني         :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.  عمالء وعناوين املحاسب القانوني اختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة 

 تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و عمالء وعناوين املحاسب القانوني . نموذج 
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   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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SalesTax Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عند االستيراد %2طلب تأجيل دفع ضريبة )     :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.   %2تأجيل دخل  اختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع 

 .  %2تأجيل دخل نموذج  تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و
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   ارسال الطلبالنقر على زر 
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 طلب اعتراض على غرامة تأخير تقديم اقرار ضريبة الدخل       :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.   اعتراض على غرامة تأخير تقديم اقرار دخلاختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة 

 .   اعتراض على غرامة تأخير تقديم اقرار دخل نموذج تعبئة وارفاق الوثائق املطلوبة و

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 طلب تعديل االقتطاعات        :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.  طلب تعديل االقتطاعاتاختيار من القائمة املنسدلة خيار   7

8 

الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع 

 . وارفاق الوثائق املطلوبة

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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  بيانات مكلفطلب تعديل      :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.   طلب تعديل بيانات مكلفاختيار من القائمة املنسدلة خيار   7

8 

الشروحات للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة 

 . وارفاق الوثائق املطلوبة

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 قسائم معلومات طلب تعديل      :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

 والنقر على زر التالي.  طلب تعديل قسائم املعلوماتاختيار من القائمة املنسدلة خيار   7

8 

للطلب واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات 

 . وارفاق الوثائق املطلوبة

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 االسعار التحويلية    :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.   األسعار التحويليةاختيار  5

6 

 لإلفصاح عن املعلومات: 

  اإلفصاح عن املعلومات  والنقر على رابط معلومات االسعار التحويلية اختيار من القائمة املنسدلة خيار 

،فتظهر شاشة تحتوى على ثالثا اقسام يتم تعبئتها  الخاصة بالتعامالت بين االشخاص ذوب العالقة 

 . املكان املخصص والنقر على زر ارسال وادخال رمز التحقق في 

7 

 التقرير الخاص بكل دولة: 

التقرير الخاص بكل دولة  والنقر على رابط  معلومات االسعار التحويلية اختيار من القائمة املنسدلة خيار 

،فتظهر شاشة تحتوى على ثالثا اقسام يتم تعبئتها وادخال رمز التحقق في املكان املخصص والنقر على زر  

 . ارسال 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 ارفاق امللف املحلي و امللف الرئيس ي لألسعار التحويلية      :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 اختيار ارسال طلب خدمة داخلية من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   6

7 
والنقر على زر    ارفاق امللف املحلي وامللف الرئيس ي لألسعار التحويليةاختيار من القائمة املنسدلة خيار   

 التالي.

8 

تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول املطلوبة وكتابة الشروحات للطلب واالطالع على  

امللف املحلي وامللف الرئيس ي تعليمات انشاء الطلب وارفاق الوثائق املطلوبة و ارفاق  

 لألسعار التحويلية  . 

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 واعالم طلب استشارة       :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية   ارسال طلب خدمة داخليةاختيار  6

 والنقر على  زر التالي  تقديم طلب استشارة واعالماختيار من القائمة املنسدلة خيار  7

8 

 تظهر شاشة  لتعبئة جميع الحقول واالطالع على تعليمات انشاء الطلب  وارفاق الوثائق املطلوبة مالحظة: 

خدمة تتيح للمستخدم تقديم بطلب الحصول على اي  طلب استشارة واعالم هي 

 خدمة ال تكون ضمن خيارات القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية .

9 
   ارسال الطلبالنقر على زر 

 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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   متابعة الطلبات الداخلية املرسلة      :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:الدخول الى 

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 من شريط التصفح العلوي.    الخدمات الداخليةاختيار  5

 من القائمة املنسدلة الختيار الخدمات الداخلية  متابعة الطلبات الداخلية املرسلةاختيار  6

 تظهر شاشة إلدخال الرمز الظاهر في املكان املخصص )التحقق(و النقر على  زر بحث .  7

8 

اخرى تحتوي على صندوق املهام موضح )الرقم املرجعي،نوع االجراء تظهر شاشة 

،املهمة،اسم املوظف،التاريخ( واملعامالت قيد االجراء موضح)الرقم املرجعي،تاريخ  

 االنشاء،نوع االجراء،الحالة( 

9 

 النقر على  زر االنهاء للخروج من الشاشة  

 
  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 االفصاح املناطق التنمويةالتعهد و        :اسم الخدمة 
 

 خطوات الحصول على الخدمة

1 
 الدخول الى النظام االلكتروني  للحصول على خدمات الدائرة من خالل موقع الدائرة االلكتروني:

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx 

 النقر على  ايقونة الخدمات االلكترونية   2

 ادخال اسم املستخدم )الرقم الضريبي( 3

 ادخال كلمة السر   4

 اختيار  االقرارات الضريبة   5

 اختيار اقرارات ضريبة الدخل من القائمة املنسدلة لإلقرارات الضريبية   6

7 

 اختيار السنة و تعبئة حقول اإلقرارات الضريبية 

 يجب نعبئة وارفاق : 

 نموذج تعهد التقيد بالشروط املعيارية الخاصة باملناطق التنموية -

 باملناطق التنموية نموذج االفصاح عن التقيد بالشروط املعيارية الخاصة  -

 ارفاق الوثائق املطلوبة   8

9 
 النقر على  زر ارسال  

https://etax.istd.gov.jo/Login.aspx
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 اتصل بنا 
 معلومات االتصال

 
 االدارة العامة: 
0096264604444                   

 االتصال:  مــــركز            
0096264636222                

0096264624577                
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 إعداد : 

 مديرية ادارة خدمات املكلفين و الثقافة الضريبة

 قسم التطوير والتميز  

                                                          

 


